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 )جداول الزراعة العام(

 للفصل الدراسي األول()
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2023 /2022 
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 جامعة قناة السويس 

 كلية الزراعة  
 شئون الطالبمكتب 
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 زراعة عام   –جدول االمتحانات النظرية للفرقة األولي 
 2022 -2023الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

 عدد الطالب المادة التاريخ اليوم
 الميعاد

 والمكان

 االحد 
      

25/12/2022 
 طالب  471 لغة إنجليزية)متطلب جامعة( 

   ص  10-12

 

مدرج أ.د سعيد  
أ.د  –الشامى 

 احمد شكرى

 االربعاء
      

28/12/2023 
 حاسب آلي 

 الكترونى )متطلب جامعة(
 طالب  470

الى   11.30

12.30 

مركز  
االختبارات  
–االلكترونية 

الدور الرابع  
اعلى مركز  

التنمية البشرية  
 بكلية الطب –

 طالب  470 اقتصاد عام 5/1/2023      الخميس
   ص  10-12

 

مدرج أ.د سعيد  
أ.د  –الشامى 

 احمد شكرى

 الثالثاء 
      
10/1/2023 

 طالب  479 رياضة تفاضل وتكامل 
   ص  10-12

 

مدرج أ.د سعيد  
أ.د  –الشامى 

 احمد شكرى

 السبت 
      

14/1/2023 
نبات زراعي )أ(  

 )مورفولوجي وتشريح( 
 طالب   468

   ص  10-12

 

مدرج أ.د سعيد  
أ.د  –الشامى 

 احمد شكرى

 الثالثاء 
       

17/1/2023 
 طالب   476 حيوان زراعي عام

   ص  10-12

 

مدرج أ.د سعيد  
أ.د  –الشامى 

 احمد شكرى

 السبت 
       

21/1/2023 
  أساسيات محاصيل

 (  الكترونى)
 طالب   467

   ص  10-12

 

مركز االختبارات  
–االلكترونية  

الدور الرابع اعلى  
مركز التنمية  

بكلية  –البشرية  
 الطب 

 الثالثاء 
       

24/1/2023 
كيمياء غير  

 (  الكترونى)عضوية

طالب   471

 +1  
 استكمال 

   ص  10-12

 

مركز االختبارات  
–االلكترونية  

الدور الرابع اعلى  
مركز التنمية  

بكلية  –البشرية  
 الطب 

 رئيس شئون الطـالب 
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 زراعة عام   –جدول االمتحانات النظرية للفرقة الثانية 
 2022 -2023الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

 استكمال  عدد الطالب المادة التاريخ اليوم

  طالب  304 مجتمع ريفي  1/1/2023 االحد 

 4/1/2023     االربعاء
 أساسيات إنتاج حيواني ودواجن

 (  الكترونى)
  طالب   301

  طالب   302 كيمياء حيوية زراعية  11/1/2023    االربعاء 

 15/1/2023     االحد 
 أساسيات ميكروبيولوجي

 ( الكترونى)
  طالب   306

  طالب  308 (  الكترونى) أساسيات أراضي 18/1/2023   االربعاء 

 22/1/2023     االحد 
 (  الكترونى)  إنتاج بساتين عام

 استكمال  4+ 
 طالب  4 طالب  302

 مدرج أ.د سعيد الشامى والبدررومتبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحاً 

 
-تعقد فى العاشرة صباحا بمركز االختبارات االلكترونية االلكترونية  االمتحانات 

   كلية الطب –اعلى مركز التنمية البشرية  –الدور الرابع 
 رئيس شئون الطـالب 

 


